در طول قرارداد  3بار اعالم کند که قیمت مناســب نیست.
ترکیــه یک دفعــه در دولتهای قبــل ایــن کار را انجام داده
بــود و قیمــت را نزدیک بــه 15درصد پاییــن آورده بود .یک
بــار هــم در دولت دهم ادعــا کــرده بــود و در جمعبندی به
ایــن نتیجه رســیدند کــه ادعــای  30درصد کاهــش قیمت
گاز رقم باالیی اســت و پذیرفته نشــد .امــا دردولت یازدهم
دادگاه مربوطه شــروع شــد .آنها دو ادعا داشــتند .اول آنکه
ایران نمیتواند بهکشــور ما مطابق قــرارداد گاز صادر کند و
دیگــر آنکه قیمــت گران اســت .ما اســتداللهای محکمی
داشتیموغلطبودنادعایاولرابادالیلومستنداتثابت
کردیم و پرونده بســته شــد و پولی به آنها تعلق نگرفت .اما
داوری در مــورد قیمــت گاز حکــم داد کــه 13درصد قیمت
را پاییــن بیاوریــم .شــاید حکــم معقولی بــود اما بایــد پول
برمیگرداندیم و نداشــتیم .این اضافــه دریافت حدود1.9
میلیــارد دالر بود .در نهایت قرار شــد از صورت وضعیتها
کم شــود .حال جنجــال مطبوعاتــی راه انداختند کــه ایران
گاز مجانــی بــه ترکیــه میدهــد .در این کشــور کــه همه چیز
حســاب و کتــاب دارد .چطور میشــود به کشــوری دیگر گاز
مجانــی داد؟ آیــا مردم بــا شــنیدن این دروغها خوشــحال
م 
یشوند؟قطعاًخیر.
خوشــبختانه حکــم منطقــی و عاقالنــه بــود و االن هــم
نزدیــک به دو ماه اســت کــه دریافــت پــول گاز صادراتی به
ترکیــه بــه روال عادی بازگشــته اســت .پول صــادرات گاز به
عــراق هم دریافــت میکنیــم و از این دو طریق برای کشــور
ارزآوری داریم.
برنامه افزایش صادرات گاز به کشــورهای دیگر
در چه مرحلهای است؟
صــادرات گاز بــه ارمنســتان کــه همچنــان در حــال
اجراست .قرارداد کوچکی است که تبدیل به برق میشود
و به کشــور بازمی گردد .قــرارداد صادرات گاز به عمان هم
هنوز به مرحله اجرا نرســیده اما قســمت خشــکی آن را ما
انجام میدهیم.
صــادرت گاز به هند هم از دو طریق مطرح اســت .یکی
از مســیر کشــور پاکســتان که در این خصوص پاکســتانیها
عقبنشــینی کردهانــد و هنــد هــم معتقــد اســت کــه
نمیخواهــد از پاکســتانیها کمــک بگیرد .این دو کشــور با
هــم اختالفــات ایدئولوژیک دارنــد .هند گفته اســت که از
طریــق دریا و از مســیر خــط لوله عمان میخواهــد ازایران
گاز بخرد .مذاکره در این زمینه شــروع شــده اما عمق دریا
به قدری اســت که هنوز به مرحله طراحی نرســیده است.
قیمت پیشنهادی هندیها خیلی پایین است اما احتمال
دارد در آینده به تفاهم برسیم.
صادرات گاز به بازار اروپا چطور؟
در هــر صــورت ایــران بایــد در آینــده بعــد از مدیریت
مصــرف و ذخیــره انرژی که یک بحث اســتراتژیک اســت
به توســعه بازارهای صادرات گاز بویــژه در اروپا توجه کند.
صادرات گاز به کشــورهای همسایه برای ما مهمتر است و
اگر شــرایط مناســب باشــد برای صادات به اروپا نیز اقدام
خواهیــم کرد .اگــر بتوانیم گاز را با یکــی از خطوط انتقال یا
محمولــهای به اروپــا صادر کنیــم ،بیمیل نیســتیم .برای
خــط انتقــال یکــی از راههــا ترکیه اســت و دیگری عــراق و
سوریه .باید ببینیم کدام اقتصادیتر و امنتر است .ترکیه
قابل دســترستر و امنتر اســت اما عراق و ســوریه هم در
حال بررســی اســت .البته هیچ کدام هنوز به مرحله عمل
نرسیده است.
امــا بیــش از هــر چیز بــه خاطــر نســلهای آینــده باید
مدیریــت مصــرف و ذخیــره انــرژی توجــه شــود .دولــت،
مجلــس و حتــی شــرکت ملــی گاز بایــد روی ایــن مطلب
بیشــتر کار کننــد .موضوعــی کــه بــا تکنولــوژی ،فرهنــگ،
قیمت و مؤلفههای بسیاری در ارتباط است.
همه باید تالش کنیم که شــرکت ملی گاز بخشی از این
 800میلیون متر مکعب گازی را که در روز تولید میکند به
ایجاد ارزش افزوده و صادرات اختصاص دهد.
وگرنه با مصرف تمام گاز تولیدی کشــور و عادت کردن
بــه این موضوع در ســالهای آینده فرزندان ما به مشــکل
برخواهند خورد .در آینده برای تأمین انرژی چه باید کرد؟
مــا روی قیمتهــا حساســیت نشــان میدهیــم و متوجه
نیســتیم که برای آینــدگان هم باید ســهم در نظر بگیریم.
نگرانیم که االن کســی متضرر نشــود امــا منافع بلند مدت
کشــور را فراموش کردهایــم .در حالی که این موضوع ظلم
به جامعه و آینده کشور است .در کجای این دنیا به نیروگاه

گاز مجانــی میدهنــد؟ بدتریــن تصمیمهــا را میگیریم.
فارغ از آنکه آیندگان ما را نفرین میکنند.
قیمت منطقی گاز چقدر است؟
مــا نمیخواهیــم بگوییــم کــه قیمــت منطقــی چقدر
اســت اما رقم فعلی بسیار پایین اســت .برای نمونه مبلغ
درج شــده در قبــض گاز حتی از آب و برق هم کمتر اســت.
یــا آنکــه قیمــت گاز در کشــور همســایهمان ترکیــه  8برابر
قیمــت گاز در ایران اســت .البته بنزین نیز همین شــرایط
را دارد بهطوری که ترکیه قیمت بنزین  6برابر ایران اســت
و بــا این حــال نمیگویند که گران اســت .البتــه فقط مردم
مقصر نیســتند .ما با بهرهوری پاییــن ،مدیریت ضعیف و
بیتدبیــری خودمان به مــردم یارانه میدهیــم و در حال
خــوردن حــق آینــدگان هســتیم .مــا نتوانســتهایم وضــع
اقتصاد جامعه را درســت کنیــم و میخواهیم این ضعف
را با دادن یارانه پوشش دهیم.
آیا دیگــر در قبوض گاز آبونمــان درج نخواهد
شد؟
بهعقیــده من بایــد یک هماهنگی بیــن نهادها و ارکان
مختلف کشــور بهوجود بیاید .اگر این معضل حل و فصل

در ایــن رابطه ضریب نفوذ گاز روســتایی نیــز از  55در صد
ابتدای دولت یازدهم به  80درصد رسیده و تا سال  1400به
 90درصد خواهد رسید.
همچنیــن تعداد شــهرهای متصل شــده به شــبکه گاز
از  1007در ابتــدای دولــت یازدهم به  1109شــهر رســیده و
تــا پایــان دولت دوازدهــم به  1230شــهر میرســد .یعنی
ضریــب نفــوذ گاز شــهری از  95درصــد بــه  96.5درصــد
رسیده و در پایان دولت به  99میرسد.
هزینههایی که برای این حجم از گازرسانی انجام شده
به غیر از ســالهای  92و  93ســاالنه حدود  5هــزار میلیارد
تومان بوده اســت .پیشبینی ســرمایهگذاری شرکت ملی
گاز در برنامــه ششــم توســعه نیــز تقریبــاً حــدود  70هــزار
میلیارد تومان است.
ســاالنه چــه میــزان منابع مالــی از محــل بند
ق تبصــره  2مــاده  13قانــون بودجه به گازرســانی
اختصاص داده میشود؟
در ایــن خصوص ســاالنه  3تا  4هزار میلیــارد تومان در
بودجه دیده شــده اســت که بایــد به ما پرداخت شــود .اگر
منابع مورد نظر را بهما بدهند ظرف دو سال آینده پرونده

جنجال مطبوعاتی راه انداختند که ایران گاز مجانی به ترکیه میدهد .در این کشور
که همه چیز حساب و کتاب دارد .چطور میشود به کشوری دیگر گاز مجانی داد؟ آیا
مردم با شنیدن این دروغها خوشحال میشوند؟ قطعاً خیر
نشــود ،در آینــده نــه چنــدان دور دچــار مشــکالت زیــادی
میشــویم .آبونمــان هزینــهای اســت کــه بابــت خدمات
مســتمر بهمشــترکان اخذ میشــد .این موضــوع در تمام
دنیا هســت .در ایــران هم تمام شــرکتها نظیر مخابرات
مبلغی را بهعنوان خدمات مستمر از مشترکان میگیرند.
امــا چرا شــرکت ملی گاز حق اخــذ این رقم انــدک را برای
خدماتی که ارائه شده ،ندارد .حال آنکه حفاظت از شبکه،
علمک و مواردی از این دست برای شرکت هزینه دارد.
موضــوع از ایــن قــرار اســت کــه زمانــی کــه هدفمندی
یارانههــا را به رئیــس ســازمان هدفمندی میســپارند ،او
هــم اقدام بــه حذف آبونمــان میکند .بعــد از مدتی قانع
میشــود که آبونمان ربطی به هدفمندی یارانهها ندارد و
از منابع داخلی شــرکت برای خدمات دهی به مشــترکان
اســت .لــذا دوبــاره بــا یک ســوم قیمــت اخــذ آبونمــان را
تصویــب میکنــد .امــا یک فــرد عادی بــه دیــوان عدالت
اداری شــکایت میکنــد و دیــوان هم تصمیــم میگیرد که
آبونمان غیر قانونی اســت .این موضــوع را به دولت ابالغ
کردند اما بر اساس بند ب ماده  30مقررات مالی دولت که
قبالً شورای اقتصاد آن را تصویب کرده بود دوباره مصوبه
تهیه کردیم و به شورای اقتصاد دادیم تا این آبونمان را در
قالب خدمات مستمر در قبوض بیاورد.
امــا دوبــاره دیــوان عدالــت اداری ایــن موضــوع را
غیرقانونی تشخیص داد و لغو کرد .در نهایت با این حکم
حدود هزار میلیــارد تومان از منابع مالی شــرکت ملی گاز
در هر ســال حذف میشود .در حالی که هزینه هر مشترک
در هر قبض بین  1800تا  2500تومان بود.
امیدواریــم که مجلــس و دولت راهی پیــدا کنند و آن را
مجــدداًاحیــا کنند .گرفتن ایــن پول اجتنابناپذیر اســت.
منابع داخلی شــرکت اســت که صــرف رفاه خــود مردم و
توســعه زیرســاختها میشــود .ما بههر طریقی که بشود
این بند را احیا خواهیم کرد .چراکه این حکم دیوان عدالت
الزم االجراســت امــا قابــل قبول نیســت .بحث شــخصی
نیست منافع ملت است.
درارتبــاط بــاگازرســانیبهشــهرهاوروســتاها
برنامه چیست؟
حدود  14هزار روستا تا ابتدای دولت یازدهم گازرسانی
شــده بود و تا انتهای دولت یازدهم ایــن رقم به  23هزار و
تــا پایان بهمن  1396به  25هزار روســتا رســید .برنامه این
اســت در انتهــای دولــت دوازدهم این تعداد بــه  37هزار
روســتا برسد .یعنی بیش از دو برابر عمکرد  10دولت قبل.

گازرســانی به روستاهایی که امکان گازرسانی به آنها وجود
دارد ،بســته میشــود .البتــه در زمینه پرداخــت این منابع
مالــی اخیراًبدقولی شــده اســت .قرار بود ما گازرســانی که
انجام میدهیم و منابــع حاصل از صادرات فرآوردههای
نفتی را به این امر اختصاص دهند اما در سال  97اگر عمل
نکند و مطالبات ما را ندهد ،روند کار کند خواهد شد.
در خصوص گازرسانی به آخرین استان یعنی
سیستان و بلوچستان وضعیت چگونه است؟
کارهــای ویــژهای در ایــن زمینه انجام شــد که بــرای ما
خیلی اهمیت داشــت .هرچند که برخی از رسانهها عمداً
یا ســهوا به نادیده گرفتــن آن پرداختند و اعــام کردند که
«گاز بــه زاهدان رســید اما بــه زاهدانیها نرســید ».ناگفته
نماند که از ســال گذشته تاکنون نزدیک به  8هزار مشترک
در زاهدان به شبکه سراسری گاز وصل شدهاند و همچنان
مشــترک میپذیرنــد و مــدام ایــن رقــم در حــال افزایش
است.
بههر حال در پنجاهمین ســال تأســیس شــرکت گاز به
رئیس جمهوری قول دادیم و بر اساس قولمان شبانه روز
کار کردیم و توانستیم که در زمستان سال گذشته زاهدان را
بهشبکه متصل کنیم.
عــاوه بــر ایــن طــرح جامــع سیســتان و بلوچســتان را
نیــز آماده کردهایــم .هم بــرای زابل و هم برای شــهرهای
مختلف استان مثل خاش.
طرح جامع سیستان و بلوچستان از چه زمانی
اجرایی خواهد شد؟
طــرح جامــع تصویب شــده و از نیمه ســال  97کارهای
اصلی و اجرایی پروژههای اســتان سیســتان و بلوچســتان
شــروع میشــود .امیدواریــم در پایان این دولت شــهرها و
خطوط اصلی این استان تمام شود.
خوشــبختانه در خصوص چابهار یــک پیمانکار برنده
شــده اســت و خط انتقــال بــه چابهــار را اجرایــی میکند.
محرومیــت زدایــی از کل اســتان سیســتان وبلوچســتان با
اقداماتی نظیر گازرســانی کار بزرگی اســت و بهعنوان یک
رســالت به آن نگاه میکنیم .هرچند که بعضی از پروژهها
توجیــه اقتصادی کمی دارد اما از نظر امنیتی و محرومیت
زدایــی حائز اهمیت اســت و دولت باید کمــک کند که این
کار انجــام شــود .البتــه وقتی گاز بــه تمام بخشهــای این
اســتان برسد و جایگزین ســوخت میان تقطیر شود ،عالوه
بــر افزایش صــادرات فرآوردههای نفتی میــزان قاچاق را
نیز از این منطقه کاهش خواهد داد.
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